KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS DĖL ALYTAUS REGIONO
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES
DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR.08.2.1-CPVA-R908 „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“
Veiksmų programa
Prioritetas
Priemonė
Priemonės tikslas

Pagal priemonę
remiamos veiklos

Alytaus regiono
tikslinei teritorijai
numatytas Europos
Sąjungos ES lėšų
limitas, Eur

Finansavimo
intensyvumas

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“
Sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus, skatinant
socialinę bei ekonominę plėtrą tikslinėse teritorijose
1. Atvirų viešųjų erdvių urbanistinės infrastruktūros pertvarkymas (viešo
naudojimo teritorijų, esančių pramonės, verslo ir kitose zonose
sutvarkymas; esamų viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant renginiams,
poilsiui, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui (pavyzdžiui, skverų,
aikščių, aikštynų, parkų sutvarkymas) ir kitiems tikslinės teritorijos
bendruomenės poreikiams; gyvenamosios aplinkos sutvarkymas šalia
daugiabučių gyvenamųjų namų ir pan.).
2. Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros ir
teritorijų konversija arba funkcionalumo didinimas (konversija ir (arba)
esamų, neefektyviai naudojamų visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus privačios nuosavybės teise valdomus statinius) pritaikymas
tikslinės teritorijos bendruomenės poreikiams (taip pat ir pabėgėlių
integracijai), socialinei veiklai (laisvalaikio, užimtumo, bendruomenės
renginių, mokymų organizavimas, informacijos sklaida ir pan.),
nevyriausybinių organizacijų veiklai, smulkiajam verslui ir amatams).
2 816 452
ES lėšos, dėl kurių
ES lėšos, kurios kasmet
kasmet turi būti
Metai
turi būti pripažįstamos
pasirašytos projektų
deklaruotinomis, Eur
sutartys, Eur
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2 816 452
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus Aprašo 32 punkte
nurodytas išimtis. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo
ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų,
išskyrus priemonės PFSA 33 punkte nurodytas išimtis.
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Galimi
pareiškėjai/partneriai

Projektinio pasiūlymo
forma

Bendrieji projektų
reikalavimai

Specialieji projektų
atrankos kriterijai

Kiti priemonės PFSA
nustatyti reikalavimai

Regionui nustatytos
siektinos stebėsenos
rodiklių pasiekimo
reikšmės

Galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.
Galimi partneriai yra:
1. Viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė;
2. Biudžetinės įstaigos;
3. Religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai.
Projektiniai pasiūlymai turi būti pateikti Regiono plėtros tarybai pagal
formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m.
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir paskelbtą 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
Pateikiamas vienas projektinio pasiūlymo originalas ir jo priedai bei
skenuotas projektinis pasiūlymas ir elektroninės jo priedų versijos.
1. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno veiksmų programos
prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir
turi būti įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų
aprašą numatoma finansuoti veikla.
2. Projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas.
3. Projektu turi būti siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.
4. Projektas turi atitikti horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių
lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas turi
būti suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.
5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu turi būti pajėgūs
tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitikti jiems keliamus
reikalavimus.
6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai nustatyti ir
užtikrinti.
7. Turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų
panaudojimas.
8. Projekto veiklos turi būti vykdomos veiksmų programos
įgyvendinimo teritorijoje (Projekto administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.
spalio 8 d., 411 punkte nustatytomis sąlygomis).
1. Projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje;
2. Projektas turi atitikti atitinkamo regiono plėtros planą, patvirtintą
regiono plėtros tarybos sprendimu;
3. Projektas turi atitikti atitinkamos savivaldybės strateginį veiklos
planą.
Projektas turi būti kompleksinis:
1. Projektas turi apimti ne mažiau kaip 3 prioritetines sritis, nurodytas
priemonės PFSA 2 priede, kurias derinant sprendžiamos esamos
tikslinių teritorijų problemos;
2. Projekto išlaidos negali būti koncentruojamos į vieną prioritetinę sritį;
3 Viena projekto prioritetinė sritis negali sudaryti daugiau kaip 50 proc.
projekto išlaidų dalies, išskyrus pastatų konversiją.
Rodiklio
Rodiklio pavadinimas
Siektina reikšmė
kodas
P.S.364
Naujos atviros erdvės Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. 25080 m²
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gyv.
(išskyrus Galutinė reikšmė 2023 m. pab.
savivaldybių centrus)
– 125398 m²
Atnaujinti ir (ar) pritaikyti Tarpinė reikšmė 2018 m. pab.naujai paskirčiai pastatai ir 38 m²
statiniai kaimo vietovėse
Galutinė reikšmė 2023 m. pab.188 m²
1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014) 6397.
2. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu
Nr. 1K-316.
3. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d.
įsakymas Nr.1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d.
įsakymas Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“.
5. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintos 2014−2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo
komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m.
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376, paskelbtos Europos Sąjungos
struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apsisprendimo įgyvendinti
regiono projektą.
2. Investicijų projektas, parengtas vadovaujantis Investicijų projektų,
kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri paskelbta
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt; sąnaudų ir naudos analizės
rezultatų skaičiuoklę, parengtą pagal formą, nustatytą Optimalios
projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo
metodikos, kuri paskelbta interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, 4
priede.
3. Laisvos formos pažyma, kad skenuotame projektiniame pasiūlyme ir
jo priedų elektroninėje versijoje pateikta informacija atitinka projektinio
pasiūlymo ir jo priedų originalą.
Netaikoma.
P.S.365

Teisės aktai, kuriais
vadovaujantis turi būti
rengiamas ir teikiamas
projektinis pasiūlymas

Būtini dokumentai

Projektinių pasiūlymų
pateikimo tarpiniai
etapai bei finansavimo
apimčių limitai
Galutinė projektinių
pasiūlymų pateikimo 2018 m. spalio 31 d. 17 val.
data
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Projektinius
pasiūlymus dėl regiono Alytaus apskrities skyriui:
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projektų įgyvendinimo Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, 205 kab./204 kab./202 kab.
LT-62113, Alytus
reikia pateikti
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyrius:
Kontaktai, kuriais
1. Nijolė Vagnorienė, tel. (8 315) 56996, el. p. nijole.vagnoriene@vrm.lt
galima gauti
papildomą informaciją 2. Jurgita Butrimaitė, tel. (8 315) 56805 el. p. jurgita.butrimaite@vrm.lt
3.Vidas Raštikis, tel. (8 315) 56990, el. p. vidas.rastikis@vrm.lt

Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyriaus vedėja

Vilija Vervečkienė

